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Stölden av Irak
Massakern på dess kultur

GUNNEL WAHLSTRÖM
Fri skribent

Vad har hänt i Irak efter den angloameri-
kanska invasionen år 2003? Media har rap-
porterat om våldsamheter och plundring 
av muséer, men trovärdiga förklarings-
modeller eller inträngande analyser av 
den brutala förstörelsen av ett urgammalt 
kulturland  har i det stora hela saknats. Och 
i Sverige vill man inte så gärna kännas vid 
att förstörelsen var avsiktlig.

Hsham Bahari har dock på sitt förlag 
Alhambra givit ut en bok - ”Kriget mot 
Iraks kultur” - som beskriver den ohyggliga 
verklighet, som blev resultatet av ockupa-
tionsmaktens ”omstrukturering” av såväl 
befolkning och institutioner. I Sverige, där 
man inte gärna vill veta att förstörelsen var 
avsiktlig, har boken i stort sett helt förtigits.

I boken, som är resultatet av ett kollek-
tivt arbete av irakiska och internationella 
specialister, medverkar tre irakiska pro-
fessorer: Raymond W. Baker, Shereen T. 
Ismael och Tareq Y. Ismael. Deras arbete 
är tillägnat minnet av Issam al-Rawi, pro-
fessor i geologi vid Bagdaduniversitetet 
och ordförande i Irakiska  Universitets-
lärarnas Förbund:  

”Han förde ett systematiskt register över mör-
dade irakiska akademiker i ett oförtröttligt 
arbete med att uppteckna deras öde efter 
koalitionsstyrkornas invasion och upplös-
ningen av den irakiska staten. Han mördades 
den 30 oktober 2006 för att sanningen om 
denna tragedi skulle förbli nedtystad.”

Ett starkt Irak hinder för
USA:s stormaktsplaner  

I förordet förklaras utan omsvep, att ett 
starkt Irak är ett hinder för USA:s stor-
maktsplaner och Israels strävan mot oin-
skränkt hegemoni i Mellanöstern.  

Och så oljan! Irak har Mellanösterns 
nästa största oljereserver. Omedelbart efter 

Bagdads fall skyddades oljeministeriet och 
snart hamnade oljesektorn i utländska,  
huvudsak amerikanska, händer.

Efter Nine Eleven samlade den nyvalde 
president George W Bush sina strategiskt 
utvalda medarbetare för att formulera en 
ideologisk vision. Som grund fanns ett 
hemligt utkast författat redan år 1992 av 
Paul Wolfowitz.  Donald Rumsfeld och 
Dick Cheney var pådrivande för ett mer 
aggressivt amerikansk förhållningssätt till 
omvärlden i stort och då i synnerhet visavi 
Mellanöstern. 

Israels roll
Flera av bokens författare framhåller Israels 
betydelse för destruktionen av Irak, något 
som västerländska medier undviker att 
påminna om.  Israel har strategiskt nog 
inga fastslagna gränser och de som - out-
talat - ses som de av Gud utlovade visas på 
den blåvita flaggan – de båda blå ränderna: 
landet mellan floderna Eufrat och Nilen.  

USA har som bekant täta och nära 
relationer med Israel och när planerna 
för dominans över världen formulerades 
ingick också, att Israel skulle kunna utöva 
ohotad hegemoni i Mellanöstern.  

Irak utmanade den amerikan-
ska  formuleringen  för ”Den Nya 
Världsordningen” genom att stödja det 
palestinska motståndet i de ockuperade 
områdena och utgjorde ett hinder för 
åtkomsten av de vitala råvarorna - främst 
oljan, - i Persiska viken.  Och som vi vet 
påstods Irak ha massförstörelsevapen och 
ballistiska missiler.  Landet som under 
Saddam Hussein vilade på Ba’ath-partiet 
måste  elimineras. 

USA:s nykonservativa regering och den 
proisraeliska lobbyn verkställde så det poli-
tiska projekt, som 1992 förkunnats av Wol-
fowitz  med en brutalitet vars, verkningar 

världen och media aldrig velat eller ens fått 
möjlighet att förstå hela vidden av.  Irak 
berövades rakt av hela statsorganisationen 
och fråntogs kontrollen över nationen. 

Författarna drar paralleller mellan 
USA:s metoder i Irak och Israels i de pales-
tinska områdena, när det gäller så kallad 
”upprorsbekämpning”:

”Horribelt våld mot civilbefolkningar som 
paralyseras, undertryckande av alla former av 
motstånd - militärt, politiskt eller socialt - samt 
alla former av söndra och härska.”

Iraks oljereserver
avgörande för  

USA:s herravälde
I boken citeras ett tal som  Dick Cheney 
höll år 1999 på London Institute of Pet-
roleum och vars innehåll blev drivande för 
stölden av Irak:

”2010 kommer vi att behöva ytterligare 
cirka 50 miljoner fat per dag. Var ska den 
oljan komma ifrån? Regeringar och natio-
nella oljebolag kontrollerar cirka 90 procent 
av tillgångarna. Oljan är fortfarande i grund 
och botten en regeringsangelägenhet. 
Medan många områden i världen erbju-
der möjligheter, är Mellanöstern med två 
tredjedelar av världens olja och de lägsta 
kostnaderna fortfarande där vi gör de 
största vinsterna.”

Som vicepresident var Cheney ”maktför-
säkrad” och kunde utan omsvep förklara, 
att Irak var nyckeln till herraväldet över 
Mellanösterns ojämförligaste oljereserver. 
I januari 2001 grundade han National 
Energy Policy Development Group, där 
många chefer för de stora oljebolagen 
ingick. Gruppen uppmanades öppet att 
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pressa Mellanösterns regeringar att öppna 
sig för utländska investeringar.

Demonteringen av
statsapparaten

Den irakiska regimen störtades den 9 
april år 2003. Två dagar senare, den 11 
april, skickades ett antal irakiska veten-
skapsmän och professorer ut ett SOS-mail, 
som talade om att de amerikanska ocku-
pationsstyrkorna hotade deras liv.(”US 
threatens Iraqi Scientists” , Islam online 
12 april 2003). Redan då var  ”prokonsul” 
Paul Bremer i full färd med att upplösa 
Ba´ath-partiet och detta med alla medel 
och enligt instruktioner från Pentagon 
var alla materiella och mänskliga resurser 
knutna till den gamla ordningen legitima 
mål. Dit hörde allra främst hela den offent-
liga sektorn. 

I maj 2003 upprättade Bushadministra-
tionen Coalition Provisional Authority i 
Bagdads gröna zon och under kontroll av 
Paul Bremer, som nu fick en stark organi-
sation i ryggen och snabbt demonterade 
statsappareten genom att avskeda tusentals 
ba’ath-tjänstemän avskedades. Och från 
de statsägda industrierna friställdes tio-
tusentals arbetare. Dessa arbetslösa som 
förlorade sin köpkraft gjorde att landets 
ekonomi blev lidande. 

Då Ba´athpartiet var det statsbärande 
partiet och alla som  under Saddam Hus-
seins tid innehade en offentlig tjänst var 
tvingade till medlemskap, visade Paul 
Bremer  otyglad energi, när det gällde 
att göra sig av med dessa. Rapporter från 
Institute of War and Peace kunde redan 
år 2003 meddela att cirka 1 000  av de par-
timedlemmar som förlorade sina arbeten 
var lektorer och professorer.  Och enligt 
Brysseltribunalen blev många mördade. 

I slutet av år 2006 rapporterade den 
engelska tidningen Independent att över 
470 akademiker hade mördats, medan 
Guardian  nämnde  att siffran låg kring 500 
vid bara Bagdad- och Basrauniversiteten. 

I Brysseltribunalens databas finns idag 
cirka 400 fall registrerade och den presen-
teras i slutet av boken med alla de mörda-
des namn/yrke, universitet och – när det 
är möjligt – även dödsdatum. Offren var 
både sunniter och shiíter. Det avgörande  
var om man tillhörde Ba´athpartiet. 

Listan är självklart ofullständig, då 
uppgifterna är svåra att inhämta. Sedan 
professor Issam al-Rawi mördades år 
2006 har ingen kunnat eller vågat fortsätta  
hans riskabla arbete. Paul Bremer lyckades 
med hkälp av raffinerad professionalism 

skapa en utbrädd och kvävande kollektiv 
skrämsel.

Dahr Jamail  är en oavhängig jour-
nalist, som i många år bevakat Mellan-
östern och belönats för sitt arbete med 
flera prestigefyllda internationella priser. 
Han hänvisar till en studie, som utförts 
av Bloombergs medicinska högskola  på 
John Hopkins i samarbete med läkare 
vid Mustansiriyauniversitetet i Bagdad 
och som publicerats i den medicinska 
tidskriften Lancet och som uppskattade 
antalet döda till 655 000 eller 2,5 procent 
av Iraks befolkning som direkt resultat av 
den USA:ledda invasionen och påföljande 
ockupation. Engelska Opinion Research 
Business kom i september 2007 fram till 
den oerhörda siffran 1,2 miljoner.

Som följd av det dagliga våldet  enligt 
FN:s Refugee och International Orga-
nization for Migration hade fem mil-
joner irakier fördrivits fram till år 2008. 
FN:s Högre kommissarie för flyktingar 
(UNHCR) har uppskattat, att det i januari 
år 2008 fanns drygt 1,5 miljoner irakiska 
flyktingar bara i Syrien och minst 750 000 
i Jordanien. Egypten tog emot 70 000, Iran 
60 000, Libanon 30 000, Gulfstaterna 200 
000,  Europa 100 000 och 50 000 i övriga 
världen.  Från mars 2003 till mitten av 2007  
släpptes 463 irakier in i USA!

Massaker på
kunnande & kultur

Ockupationsmakten lyckades utmärkt 
med att systematiskt eliminera Iraks 
mänskliga kunnande. Denna och alltjämt 
pågående sociala katastrof har drivit 
landet  i famnen på främmande makter 
och deras intressen.  Oljeindustrin i södra 
Irak sköts exempelvis av ingenjörer från 
Texas och Oklahoma enligt Wall Street 
Journal.  Vid Rumailafältet i södra Irak, 
där mer än två tredjedelar av landets olja 
finns, visar klockorna båda irakisk  tid 
och tid i Houston. 

Bushadministrationens politiska motiv 

för att krossa den irakiska staten inbegrep 
även en kulturell ödeläggelse av landets 
urgamla högkulturer. Kort efter invasionen 
avlägsnades allt skydd för muséer, arkeo-
logiska  fyndorter, moskéer och bibliotek 
och en omfattande plundring och skövling 
utspelades framför ockupanternas ögon 
utan att någon myndighet fann, att man 
måste ingripa. 

Minst 15 000 unika föremål försvann 
från  Nationalmuseet i Bagdad och även 
de 12 000 arkeologiska utgrävningsplat-
serna skövlades. Medan Nationalmuséet 
plundrades  ödelades Nationalbiblioteket 
genom anlagd brand. Och för att riktigt 
visa sitt förakt för den irakiska kulturen 
förvandlade USA-ledda styrkor åtmins-
tone sju historiska platser till militära baser 
och läger.

Stölden av Irak 
Bokens redaktörer sammanfattar  de tre 
intressen som drev fram invasionen. 

”Den amerikanska visionen om global domi-
nans, Israels mål att upprätta ett Storisrael och 
de multinationella oljebolagens strävanden 
att vinna kontroll över Mellanösterns olja.”

Alla bokens faktauppgifter är noggrant 
dokumenterade och kan därför kontrol-
leras av läsaren.

Stölden av Irak medförde att landet slogs 
i spillror, miljoner människoliv offrades 
och delar av dess gamla historia är för 
alltid utraderad. Men den gamla Bush-
administrationens män lever fortfarande 
och har med säkerhet nya och spännande 
uppgifter framför sig, kanske rentav över 
partigränsen tillsammans med Obama, 
som mitt under pågående folkmord i 
Gaza beslutat att investera ytterligare 225 
miljoner dollar i Israels missilvapensys-
tem. Vi väntar med spänning på var nästa 
objekt för Den Nya Världsordningen ska 
utspela sig.
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